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املادة احلادية والعشرون
يشرتط للتقدم للرتقية من رتبة أستاذ مساعد إىل رتبة أستاذ مشارك:
 .1خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف رتبة أستاذ مساعد يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا ،على أال تقل مدة
اخلدمة يف اجلامعات السعودية عن سنة واحدة.
 .2استيفاء احلد األدىن من اإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقاً ألحكام املادة الثانية والثالثني من هذه الالئحة.
 .3أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مساعد.
القاعدة التنفيذية
عند شغل عضو هيئة التدريس رتبة أستاذ مساعد علمياً اعتباراً من اتريخ توصية اجمللس العلمي ومل يعني وظيفياً ،حسبت
املدة اليت قضاها يف الرتبة علمياً ضمن املدة املطلوبة للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك.

املادة الثانية والعشرون
يشرتط للتقدم للرتقية من رتبة أستاذ مشارك إىل رتبة أستاذ:
 .1خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف رتبة أستاذ مشارك يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا ،على أال تقل مدة
اخلدمة يف اجلامعات السعودية عن سنة واحدة.
 .2استيفاء احلد األدىن من اإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقاً ألحكام املادة الثالثة والثالثني من هذه الالئحة.
 .3أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشارك.
القاعدة التنفيذية
عند شغل عضو هيئة التدريس رتبة أستاذ مشارك علمياً اعترباً من اتريخ قرار اجمللس العلمي ومل يعني وظيفياً ،حسبت املدة
اليت قضاها يف الرتبة علمياً ضمن املدة املطلوبة للرتقية إىل رتبة أستاذ.
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املادة الثالثة والعشرون
لعضو هيئة التدريس احلق يف التقدم إىل جملس القسم بطلب الرتقية قبل اكتمال املدة النظامية مبدة أقصاها ستة أشهر.

املادة الرابعة والعشرون
حتتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الرتقية على النحو اآليت:
 .1كامل املدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إىل جهة علمية وكان العمل يف جمال التخصص.
 .2نصف املدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إىل جهة غري علمية وكان العمل يف جمال التخصص.
 .3ال حتتسب املدة لغرض الرتقية إذا كان العمل يف غري جمال التخصص.
القاعدة التنفيذية
 .1حيدد اجمللس العلمي ،بناءً على توصية جملسي القسم والكلية ،فيما إذا كان جمال عمل عضو هيئة التدريس يف جمال
التخصص.
 .2يعامل املستشارون املتفرغون من أعضاء هيئة التدريس معاملة املعارين أو املنتدبني أو املوفدين يف مجيع األحكام.
 .3تعد اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إىل اجلامعات والكليات احلكومية أو األهلية ملمارسة مهام إدارية أو قيادية عمالً يف جمال
التخصص بشرط أتدية احلد األدىن للعبء التدريسي.
 .4يصدر قرار من اجمللس العلمي الحتساب مدة اإلعارة ألغراض الرتقية ،بناءً على توصييت جملسي القسم والكلية ،قبل
التقدم بطلب الرتقية.
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املادة اخلامسة والعشرون
تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق املعايري اآلتية:
 .1اإلنتاج العلمي.
 .2التدريس.
 .3خدمة اجلامعة واجملتمع.

املادة السادسة والعشرون
إجراءات الرتقية:
 .1يقدم عضو هيئة التدريس طلب الرتقية إىل جملس القسم املختص ويتضمن ما أييت:
أ .بيان ابملؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.
ب .بيان ابلنشاطات التدريسية.
ج .بيان بنشاطه يف جمال خدمة اجلامعة واجملتمع.
د .مخس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية والبياانت املوضحة له.
ه .أي معلومات إضافية لدعم طلب الرتقية.
و .أي معلومات أو واثئق أخرى يطلبها جملس القسم أو جملس الكلية أو اجمللس العلمي.
 .2ينظر جملس القسم يف طلب الرتقية ويتحقق من استيفاء الشروط واإلجراءات ويوصي برفع الطلب إىل جملس الكلية مع
اقرتاح أمساء عدد من احملكمني املتخصصني ال يقل عن مثانية.
 .3ينظر جملس الكلية يف الطلب بناء على توصية جملس القسم ،ويرشح عدداً من احملكمني املتخصصني ال يقل عن مثانية ممن
رشحهم جملس القسم أو من سواهم.
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القاعدة التنفيذية
جيب أن يتضمن حمضرا جملسي القسم والكلية قائمة ابألحباث واألعمال املقدمة للرتقية ومدى عالقتها بتخصص املتقدم
وإشارة صرحية أبنه قد مت التحقق من عدم وجود استالل من رساليت املاجستري أو الدكتوراه أو أي أعمال أخرى ملقدم الطلب إضافة
إىل قائمة أبمساء ومعلومات االتصال مبحكمني متخصصني من دول خمتلفة ال يقل عددهم عن مثانية.

 .4يدرس اجمللس العلمي طلب الرتقية بناء على توصية جملسي القسم والكلية ،ويقوم بعد الدراسة مبا أييت:
أ .اختيار مخسة حمكمني لتقومي البحوث ،خيتارون من املرشحني من جملس الكلية أو من غريهم ثالثة منهم
أساسيون والرابع فاحصاً احتياطياً أوالً واخلامس فاحصاً احتياطياً اثنياً يلجأ إليهما عند احلاجة .وجيب أن
يكون اثنان من احملكمني الثالثة -على األقل -من خارج اجلامعة.
ب .إرسال البحوث والبياانت اخلاصة ابلرتقية إىل احملكمني بطريقة سرية لتقوميها وفق النموذج الذي يعد من قبل
اجمللس العلمي.
القاعدة التنفيذية
 .1يرسل اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية إىل احملكمني األساسيني مباشرة بعد اعتماد أمسائهم من قبل اجمللس العلمي ،وتتوىل
أمانة اجمللس العلمي احلصول مسبقاً على موافقتهم إن أمكن.
 .2يتم التواصل مع احملكمني مباشرة للتأكد من استالمهم لكامل اإلنتاج العلمي بشكل سليم.
 .3مينح احملكم فرصة شهر واحد من اتريخ استالمه لإلنتاج العلمي لالنتهاء من فحصه وإعداد التقرير النهائي.
 .4يف حال عدم تلقي أمانة اجمللس العلمي رد احملكم بعد مضي ثالثة أسابيع من اتريخ استالمه لإلنتاج العلمي يتم التواصل
معه جبميع وسائل االتصال املتاحة لتذكريه وحثه على سرعة االنتهاء من إجراءات التقييم.
 .5يف حال عدم تلقي أمانة اجمللس العلمي لرد احملكم بعد مضي أربعة أسابيع من اتريخ استالمه لإلنتاج العلمي يتم التواصل
معه جبميع وسائل االتصال املتاحة ومينح فرصة أسبوع واحد لالنتهاء من التقييم .ويف حال تعذر إجنازه لذلك خالل هذه
الفرتة ،يرسل اإلنتاج العلمي إىل احملكم االحتياطي األول ،ويقبل التقرير الذي يسبق وصوله إىل اجمللس العلمي.
 .6يف حال تعذر احلصول على ثالثة تقارير من احملكمني األساسيني أو االحتياطيني ،ألي سبب كان ،تقوم اللجنة الدائمة
للرتقيات ابقرتاح أمساء حمكمني إضافيني ويتم التواصل معهم بنفس اآللية السابقة.
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 .7يتم تقييم اإلنتاج العلمي وفق النماذج اخلاصة بذلك واملعتمدة من اجمللس العلمي.
 .8جيوز للمجلس العلمي إحالة اإلنتاج العلمي إىل حمكم بديل يف حال ثبوت عدم مصداقية تقرير أحد احملكمني أو عدم
اتفاق النقاط املمنوحة مع واقع التقرير التفصيلي املعد من قبله.
 .9تشعر أمانة اجمللس العلمي احملكم ابستالم تقريره وتفيده عن استحقاقاته املالية.
 .10جيب أن تبقى بياانت احملكمني سرية وال جيوز االطالع عليها إال من قبل املخولني بذلك ،ويتعهد أعضاء اللجان املختلفة
واجمللس العلمي ابحملافظة على سريتها وعدم اإلفصاح عنها أبي شكل من األشكال .ويعد قيام املتقدم ابلتواصل مع أي
من احملكمني سواءً بشكل مباشر أو غري مباشر ،أو حماولة احلصول على بياانهتم من املخالفات اليت يرتتب عليها إلغاء
طلب الرتقية وحرمان عضو هيئة التدريس من التقدم للرتقية مدة عام كامل تبدأ من اتريخ صدور قرار اجمللس العلمي

بذلك.
معايري حتكيم اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية:
 .1عالقة البحث مع ختصص املتقدم.
 .2اجلدة واألصالة.
 .3العرض والوضوح وسالمة اللغة.
 .4منهج البحث وسالمته.
 .5أمهية البحث.

ج .اختاذ قرار برتقية عضو هيئة التدريس أو بعدم املوافقة على ترقيته ،وذلك بعد النظر يف تقارير احملكمني ،والتقارير
اخلاصة بنشاط املتقدم للرتقية يف جمال التدريس وخدمة اجلامعة واجملتمع.
د .إذا قرر اجمللس عدم املوافقة على الرتقية لضعف اإلنتاج العلمي ،يقوم بتحديد مصري األحباث املقدمة وما
يستبعد منها وما يصح تقدميه مرة أخرى ،على أن يشتمل احلد األدىن للرتقية يف حال طلب الرتقية مرة أخرى
وحدة حبثية جديدة -على األقل -للمتقدم للرتقية إىل أستاذ مشارك ،ووحدتني حبثيتني جديدتني -على األقل-
للمتقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ.
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القاعدة التنفيذية
إذا قرر اجمللس العلمي عدم املوافقة على الرتقية لضعف اإلنتاج العلمي ،يتم استبعاد األحباث املقدمة للرتقية بناءً على ما

يرد يف تقارير احملكمني وفق اآللية اآلتية:

 .1يستبعد مباشرةً البحث الذي يشري إىل ضعفه حمكمان على األقل ،ويستنتج ضعف البحث من التقرير الكتايب عنه
أو النقاط املمنوحة له إذا قلت عن احلد األدىن لنقاط اإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية ( 35نقطة للرتقية إىل رتبة
أستاذ مشارك و 40نقطة للرتقية إىل رتبة أستاذ).
 .2البحث الذي يشري إىل ضعفه حمكم واحد ،يتم حتديد مصريه ابتفاق أغلبية أعضاء اللجنة الدائمة لرتقية أعضاء هيئة
التدريس وأتييد اجمللس العلمي ،ويراعى يف ذلك مصلحة املتقدم وما إذا كان تقدمي البحث مرة أخرى سيؤثر على
نتيجة الرتقية مستقبالً.
إجراءات عامة:
 .1تستقبل أمانة اجمللس العلمي طلب الرتقية وتتحقق من اشتماله على ما أييت:
▪ البياانت املطلوبة من عميد الكلية.
▪ البياانت املطلوبة من رئيس القسم.
▪ منوذج طلب الرتقية االلكرتوين مكتمل البياانت.
▪ نسخة الكرتونية من اإلنتاج العلمي بصيغة .PDF
▪ خطاابت القبول لإلنتاج العلمي املقبول للنشر.
▪ اجملالت أو الكتب لإلنتاج العلمي املنشور يف أوعية نشر ليس هلا مواقع رمسية على اإلنرتنت.
▪ رساليت املاجستري والدكتوراه.
 .2بعد استكمال البياانت واملستندات الالزمة ،حيال طلب الرتقية إىل اللجنة الدائمة لرتقية أعضاء هيئة التدريس اليت تقوم
مبا أييت:
▪ فحص طلب الرتقية للتحقق من انطباق معايري وضوابط الرتقية على املتقدم.
▪ التحقق من خطاابت القبول ومطابقتها مع األصول إن وجدت.
▪ التحقق من انطباق الضوابط واملعايري على أوعية النشر.
▪ مراجعة تقييم نقاط النشاط التدريسي وخدمة اجلامعة واجملتمع وفق النماذج واملعايري املعتمدة واعتماده.
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▪ التحقق من استيفاء املتقدم للحد األدىن املطلوب للرتقية من وحدات اإلنتاج العلمي ونقاط العبء التدريسي وخدمة
اجلامعة واجملتمع.
▪ التوصية للمجلس العلمي أبمساء احملكمني األساسيني واالحتياط ،يف حال انطباق مجيع املعايري والشروط على الطلب.
▪ التوصية إبعادة طلب الرتقية إىل الكلية يف حال عدم انطباق املعايري والشروط مع إيضاح مجيع التفاصيل.
 .3يقوم اجمللس العلمي ابالطالع على توصية اللجنة املختصة واختيار احملكمني وفق ضوابط املادة  36من هذه الالئحة.
 .4بعد اكتمال وصول تقارير احملكمني ،تقوم اللجنة الدائمة لرتقية أعضاء هيئة التدريس إبدراج الطلب ضمن جدول أعمال
أقرب اجتماع هلا.
 .5تقوم اللجنة املختصة بدراسة تقارير احملكمني وتقدير جمموع النقاط اخلاصة ابإلنتاج العلمي وإضافتها إىل النقاط املكتسبة
عن التدريس وخدمة اجلامعة واجملتمع ومن مث ترفع توصيتها إىل اجمللس العلمي.
 .6يطلع اجمللس العلمي على توصية اللجنة الدائمة للرتقيات وعلى مجيع املستندات املتعلقة ابلطلب ويصدر قراره ابلرتقية أو
عدم الرتقية.
 .7يف حال اختاذ قرار ابلرتقية تتم خماطبة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس إلصدار القرار التنفيذي.
 .8يف حال اختاذ قرار بعدم الرتقية ،تتم خماطبة املتقدم الطالعه على قرار اجمللس العلمي ومربراته بشكل سري.

املادة السابعة والعشرون
يتم تقومي جهود عضو هيئة التدريس املتقدم للرتقية على أساس ( )100مائة نقطة مقسمة على النحو التايل:
60

ستون نقطة لإلنتاج العلمي.

25

مخس وعشرون نقطة للتدريس.

15

مخس عشرة نقطة خلدمة اجلامعة واجملتمع.
ويضع جملس اجلامعة معايري تقومي املشاركة يف التدريس وخدمة اجلامعة واجملتمع بناء على توصية من اجمللس العلمي.
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القاعدة التنفيذية
يتم احتساب نقاط مشاركة عضو هيئة التدريس يف التدريس وخدمة اجلامعة واجملتمع من واقع النماذج املعتمدة اليت تعبأ
بواسطة رئيس القسم وعميد الكلية واللجنة الدائمة للرتقيات وذلك وفق ما أييت:
أوالً :النشاط التدريسي:
أ .العبء التدريسي وخيصص له ( )15نقطة متنح وفق ما أييت:
األستاذ املساعد
عدد الوحدات التدريسية

النقاط املكافئة

األستاذ املشارك
عدد الوحدات التدريسية

النقاط املكافئة

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
1
1

15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
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▪ يتم احتساب متوسط آخر ستة فصول دراسية مبا فيها الفصل الدراسي الذي قدم فيه الطلب.

▪ استناداً إىل املادة  42من الالئحة املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن
يف حكمهم ،حيتسب ملن يكلف أبعمال إدارية ( وكيل جامعة – عميد كلية – وكيل كلية – رئيس قسم – أو
ما يناظرها من مهام إدارية يكلف هبا عضو هيئة التدريس وفق قرار إدراي ) كامل نقاط العبء التدريسي يف
حال قيامه ابحلد األدىن.
ب .األداء التدريسي ،ويشمل االلتزام مبفردات املقرر الدراسي وتطوير حمتواه وااللتزام ابملرجع العلمي املقرر ،إضافة إىل االلتزام
ابلساعات الدراسية واملكتبية .وخيصص هلذا البند ( )10نقاط يتم تقييمها وفق النموذج املعتمد الذي يقوم بتعبئته رئيس
القسم ويعتمده عميد الكلية.
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اثنياً :خدمة اجلامعة واجملتمع
▪

وخيصص هلذا اجلزء ( )15نقطة يتم تقييمها حسب املعايري الواردة يف النموذج املعتمد الذي يعبأ من قبل رئيس القسم ابلتنسيق
مع عميد الكلية .وتقوم اللجنة الدائمة لرتقية أعضاء هيئة التدريس مبراجعة جمموع النقاط اليت منحت للمتقدم من واقع
القرارات والتقارير للتأكد من سالمة التقدير .وجيب أن تتضمن معايري خدمة اجلامعة واجملتمع قيام املتقدم بتحديث سريته
الذاتية على موقع اجلامعة وتفعيل موقعه االلكرتوين وإنشاء حساب حمدث على موقع .Google scholar

ضوابط عامة الحتساب نقاط الرتقية
▪

تقيّم مسامهات عضو هيئة التدريس يف املهام اإلدراية اليت يكلف هبا من قبل اجلامعة كوكالة اجلامعة والعمادات والوكاالت

ورائسة األقسام وما يناظرها بنقاط دعم إضافية بواقع نقطتني عن كل سنة قضاها يف املهمة وحبد أعلى  10نقاط .وتضاف

هذه النقاط إىل جمموع نقاط نشاطي التدريس وخدمة اجلامعة واجملتمع وال تؤثر على نتيجة تقييم النقاط اخلاصة ابإلنتاج
العلمي.
▪

جيب أال يقل جمموع ما حيصل عليه عضو هيئة التدريس يف نشاطي التدريس وخدمة اجلامعة واجملتمع عن ( )25نقطة من
إمجايل النقاط البالغة ( )40نقطة لكي تتم ترقيته.

▪

يستثىن من حتقيق احلد األدىن ،أعضاء هيئة التدريس الذين ال تنطبق عليهم معايري العبء التدريسي لقلة الوحدات التدريسية
ابلقسم أو أي سبب آخر يقبله اجمللس العلمي.

▪

يف حال ثبوت عدم متكن عضو هيئة التدريس من حتقيق معايري العبء التدريسي ألسباب خارجة عن إرادته يقرها اجمللس
العلمي ،فإن للمجلس تقدير النقاط املستحقة مبا حيقق املصلحة العامة.

املادة الثامنة والعشرون
جيب أال يقل جمموع ما حيصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن ( )60ستني نقطة ،على أال يقل ما حيصل
عليه املرشح للرتقية عن ( )35مخس وثالثني نقطة يف جمال اإلنتاج العلمي للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك و ( )40أربعني نقطة
للرتقية إىل رتبة أستاذ ،وتتم الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك أبغلبية رأي احملكمني الثالثة ،أما الرتقية إىل رتبة أستاذ فتتم إبمجاع رأي
احملكمني الثالثة ،ويف حال موافقة اثنني من احملكمني على الرتقية وعدم موافقة الثالث ،حيال اإلنتاج العلمي إىل حمكم رابع
ويكون رأيه هنائياً.
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القاعدة التنفيذية
▪

إذا أمجع احملكمون الثالثة على التوصية برتقية املتقدم إىل رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ ،فإنه يتم تقدير نقاط اإلنتاج العلمي
من خالل حساب متوسط النقاط اليت منحها كل حمكم.

▪

إذا أوصى حمكمان من ثالثة ،برتقية املتقدم إىل رتبة أستاذ مشارك ،فإنه يتم تقدير نقاط اإلنتاج العلمي املستحقة من خالل
حساب متوسط النقاط اليت منحها احملكمان املوصيان ابلرتقية ،وتستبعد النقاط املمنوحة من قبل احملكم الذي أوصى بعدم
الرتقية.

▪

إذا أوصى ثالثة حمكمني من أصل أربعة ،برتقية املتقدم إىل رتبة أستاذ ،فإنه يتم تقدير نقاط اإلنتاج العلمي املستحقة من
خالل حساب متوسط النقاط اليت منحها احملكمون املوصون ابلرتقية ،وتستبعد النقاط املمنوحة من قبل احملكم الذي أوصى
بعدم ابلرتقية.

▪

إذا أشار أحد احملكمني إىل وجود خمالفة مثل االستالل أو اإلخالل ابألمانة العلمية أو خمالفة األعراف العلمية ،أو غري ذلك
مما يؤثر على أحقية املتقدم يف الرتقية ،يوصى اجمللس العلمي بعدم الرتقية مع إيقاع العقوبة املناسبة بعد التثبت من املخالفة
بغض النظر عن توصية احملكمني ومتوسط النقاط املمنوحة لإلنتاج العلمي.

املادة التاسعة والعشرون
يدخل ضمن احلد األدىن لإلنتاج العلمي املطلوب لرتقية عضو هيئة التدريس ما أييت:
 .1البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر يف جمالت علمية حمكمة ،ويضع اجمللس العلمي معايري قبول اجملالت احملكمة.
 .2البحوث احملكمة املقدمة للمؤمترات والندوات العلمية املتخصصة إذا كانت منشورة أبكملها أو مقبولة للنشر ،ويقبل منها
وحدة واحدة فقط.
 .3البحوث احملكمة املنشورة أو املقبولة للنشر من مراكز البحوث اجلامعية املتخصصة.
 .4احملكم من الكتب اجلامعية واملراجع العلمية ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .5حتقيق الكتب النادرة احملكم ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .6الرتمجة احملكمة للكتب العلمية املتخصصة ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
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 .7الكتب والبحوث املطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها اجمللس العلمي ،وتكون خاضعة للتحكيم ،ويقبل منها وحدة
واحدة فقط.
 .8االخرتاعات واالبتكارات اليت صدرت هلا براءات من مكاتب براءات االخرتاع اليت يعرتف هبا اجمللس العلمي.
 .9النشاط اإلبداعي املتميز وفق قواعد يعتمدها جملس اجلامعة ،بناءً على توصية اجمللس العلمي ،ويقبل منه وحدة واحدة
فقط.

املادة الثالثون
جيب أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر يف اجملالت العلمية احملكمة ضمن احلد األدىن املطلوب لرتقية عضو هيئة التدريس
عن وحدة حبثية للمتقدمني للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك ،ووحدتني حبثيتني ضمن احلد األدىن املطلوب للرتقية إىل رتبة أستاذ.

القاعدة التنفيذية
أوالً :معايري قبول اجملالت العلمية احملكمة
 .1أن تكون اجمللة ضمن قوائم اجملالت اليت يعتمدها اجمللس العلمي ألغراض الرتقية وأن تنطبق عليها املعايري اليت يقرها.
اثنياً :معايري قبول البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر يف جمالت علمية حمكمة
 .1أن يكون البحث منشوراً ضمن اجلزء الرئيسي من اجمللة (حبوث أصيلة  ،)Original Articles -على أال تقل البحوث من
هذا النوع عن وحدتني حبثيتني ضمن احلد األدىن املطلوب للرتقية لدرجة أستاذ مشارك وثالث وحدات حبثية لدرجة
أستاذ .وجيوز استثناء األحباث املنشورة يف األعداد اخلاصة اليت تصدر العتبارات فنية أو علمية حمددة شرط أن يتضمن
اإلصدار اخلاص إيضاحاً ألسباب إصداره وأن حيتوي حبواثً منشورة لعدة ابحثني ينتمون إىل جهات علمية خمتلفة.
 .2حيتسب ضمن احلد األدىن املطلوب للرتقية تقارير احلالة  Case Reportsللتخصصات الطبية والصحية ذات العالقة إذا
كانت منشورة يف أحد اجملالت اليت تنطبق عليها املعايري اليت يقرها اجمللس العلمي ومبا ال يزيد عن وحدة حبثية واحدة.
 .3حيتسب ضمن احلد األدىن املطلوب لرتقية أعضاء هيئة التدريس يف الكليات الصحية املقاالت العلمية املتعلقة ابلتعليم
الطيب إذا كانت منشورة يف أحد اجملالت اليت تنطبق عليها املعايري اليت يقرها اجمللس العلمي ومبا ال يزيد عن وحدة حبثية
واحدة.
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 .4حيتسب ضمن احلد األدىن املطلوب للرتقية املقاالت االستعراضية  Review Articlesاليت تتميز جبهد علمي واضح إذا
كانت منشورة يف جمالت علمية مدرجة يف قاعدة البياانت

Science Citation Index Expanded

أو قاعدة البياانت

 Social Science Citation Indexومبا ال يزيد عن وحدة حبثية واحدة.
 .5تقبل البحوث القصرية
Abstract

ومقدمة

Short Articles

Introduction

إذا كانت تسري وفق اهليكل املتبع يف البحوث ،كأن حتتوي على مستخلص

ومنهجية

Methodology

وحتليل

Analysis

ونتائج  Resultsومراجع ،References

إذا كانت منشورة يف أحد اجملالت اليت تنطبق عليها املعايري اليت يقرها اجمللس العلمي ومبا ال يزيد عن وحدة حبثية واحدة.
 .6ال حيتسب ضمن احلد األدىن املطلوب للرتقية اخلطاابت إىل حمرر
Reviews

Letters to the Editor

أو مراجعة الكتب

Book

أو خطاابت إكلينيكية  Clinical lettersوحنوها.

 .7حتتسب تقارير الرتكيب الكيميائي  Structure Reportsضمن احلد األدىن املطلوب للرتقية إذا كانت منشورة يف جمالت
علمية مدرجة يف قاعدة البياانت  Science Citation Index Expandedأو قاعدة البياانت

Social Science Citation

 Indexومبا ال يزيد عن وحدة حبثية واحدة.
 .8جتب اإلشارة إىل انتماء عضو هيئة التدريس إىل جامعة امللك خالد

)(King Khalid University

يف مجيع وحدات

اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية ،ويستثىن من ذلك ما مت نشره أثناء ارتباطه السابق جبامعة أخرى.
اثلثاً :معايري قبول البحوث احملكمة املقدمة للمؤمترات والندوات العلمية املتخصصة ومراكز البحوث اجلامعية املتخصصة
 .1ال يزيد ما يقبل من هذه البحوث عن وحدة حبثية واحدة ضمن احلد األدىن املطلوب للرتقية.
 .2أن تكون اجلهة املنظمة للمؤمتر مؤسسة تعليمية أو علمية معرتفاً هبا ،أو أن يكون مدرجاً ضمن أحد خدمات الفهرسة
العاملية اآلتية:

[.]Conference Proceedings Citation Index ،Scopus ،SCImago, IEEE, ACM Digital Library

 .3أن يكون البحث منشوراً أبكمله يف كتاب املؤمتر ،على أن يزود اجمللس العلمي بنسخة أصلية من هذا الكتاب أو برابط
النسخة االلكرتونية إذا مل يكن هناك نسخة ورقية.
 .4أن يتضمن الكتاب الصادر عن املؤمتر أو مركز البحوث ما يفيد بتحكيم البحوث املنشورة فيه من قبل حمكمني خمتصني
وليس من قبل جلنة علمية عامة للمؤمتر.
 .5يف حال عدم وجود ما يفيد بتحكيم البحوث املنشورة يف كتاب املـؤمتر أو من قبل مركز البحوث فإنـه جيـب إرفـاق خطاب
رمسي صادر عن اجلهة املسؤولة يفيد بتحكيم البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر فيه.
 .6أن تتم اإلشارة فيها إىل انتماء عضو هيئة التدريس إىل جامعة امللك خالد ( ،)King Khalid Universityويستثىن من
ذلك ما مت نشره أثناء ارتباطه السابق جبامعة أخرى.
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 .7ختضع املراكز العلمية والبحثية املتخصصة غري اجلامعية لنفس معايري مراكز البحوث اجلامعية املتخصصة.
رابعاً :معايري قبول خطاابت قبول النشر
 .1أن تكون اإلفادة بقبول النشر على املطبوعات الرمسية للجهة اليت تقوم ابلنشر.
 .2أن يكون خطاب القبول موقعاً من قبل رئيس أو مدير حترير اجمللة أو رئيس اللجنة العلمية للمؤمترات والندوات أو رئيس
مركز البحوث ،وجيوز للمجلس العلمي أن يقبل توقيع املخول ابلتوقيع من غري هؤالء.
 .3أن حيتوي اخلطاب عبارات صرحية وحمددة بقبول البحث للنشر يف أحد أعداد اجمللة القادمة وال تقبل العبارات من قبيل
"مت حتكيم البحث وهو صاحل للنشر" وحنو ذلك.
 .4أن يتضمن اخلطاب اتريخ حتريره.
 .5ال تقبل صور خطاابت القبول أو الصور املصدقة أو اخلطاابت املرسلة ابلفاكس لغرض القبول النهائي ،وتقبل إذا جاءت
ابلربيد اإللكرتوين شرط أن تكون مرسلة من الربيد الرمسي للمجلة ،وللمجلس العلمي التحقق من مصداقيتها ابلطرق
املناسبة.
 .6ال تقبل خطاابت القبول املبدئية أو املشروطة بشروط مثل القيام إبجراء تصحيحات لغوية وحنو ذلك.
خامساً :معايري قبول الكتب اجلامعية واملراجع العلمية والكتب احملققة واملرتمجة واملطبوعة من قبل اهليئات العلمية
 .1أن يكون الكتاب ضمن ختصص املتقدم للرتقية.
 .2أن يتم تقدميه للمجلس العلمي إلجازة احتسابه ضمن احلد األدىن لإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية قبل تقدمي طلب الرتقية،
وجيب إرفاق قرار قبول اجمللس العلمي بذلك مع طلب الرتقية.
 .3أن يتم حتكيم الكتاب من خالل اجمللس العلمي أو من خالل جهات متخصصة يوافق عليها اجمللس العلمي.
 .4أن تتم اإلشارة يف الكتاب إىل انتماء عضو هيئة التدريس إىل جامعة امللك خالد ( ،)King Khalid Universityويستثىن
من ذلك ما مت نشره أثناء ارتباطه السابق جبامعة أخرى.
 .5حتتسب املؤلفات املنشورة ضمن الكتب احملررة (الفصول  )Chaptersاحملكمة بواقع نصف وحدة إذا كان العمل منفرداً
وربع وحدة إذا كان مشرتكاً.
 .6ال حتتسب وحدات املؤلفات املنشورة ضمن الكتب احملررة (الفصول  )Chaptersاحملكمة بشكل مستقل إذا كانت من
أتليف احملرر  Editorويكتفى ابلوحدات اخلاصة ابلكتاب نفسه.

صفحة  13من 19

اجمللس العلمي
Scientific Council
القواعد التنفيذية لرتقية أعضاء هيئة التدريس

سادساً :معايري قبول براءات االخرتاعات واالبتكارات
 .1أن يكون جمال براءة االخرتاع أو االبتكار ضمن ختصص املتقدم للرتقية.
 .2أن تتم اإلشارة فيها إىل انتماء عضو هيئة التدريس إىل جامعة امللك خالد (.)King Khalid University
 .3أن يتم إرفاق شهادة براءة االخرتاع أو االبتكار.
 .4أن ينتج عن براءة االخرتاع حبث منشور أو مقبول للنشر يف جملة علمية حمكمة .وحتتسب وحدات براءة االخرتاع بشكل
مستقل عن البحث املرتبط هبا.
 .5أال تكون ممنوحة نتيجة أعمال أجنزت قبل تعيينه على مرتبة أستاذ مساعد.
 .6أن تكون الرباءة مسجلة يف أحد املراكز التالية:
أ .مكتب االخرتاعات والعالمات التجارية ابلوالايت املتحدة األمريكية

United States Patent and Trademark

.Office
ب .مكتب االخرتاعات ابلياابن .Japan Patent Office
ج .املكتب األوريب لالخرتاعات .European Patent Office
د .مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .King Abdulaziz City for Science and Technology
 .7ال يزيد ما يقبل من براءات االخرتاع عن وحدة واحدة.
 .8إذا منح عضو هيئة التدريس – بعد تعيينه أو ترقيته  -براءة اخرتاع على إنتاج علمي حمدد استخدمه للرتقية إىل رتبته
احلالية أو نشره قبل تعيينه على رتبة أستاذ مساعد ،فإن له اإلستفادة من الوحدات اخلاصة برباءة االخرتاع فقط يف الرتقية
التالية.

املادة احلادية والثالثون
جيب أن يكون اإلنتاج العلمي املتقدم به عضو هيئة التدريس للرتقية منشوراً أو مقبوالً للنشر يف أكثر من منفذ نشر
واحد ،وأال تكون مجيع منافذ النشر اتبعة جلامعة واحدة أو ملؤسسة علمية واحدة.
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القاعدة التنفيذية
 .1جيب أال يزيد املنشور أو املقبول للنشر يف منفذ نشر واحد (جملة علمية) عن وحدة حبثية واحدة يف حال التقدم ابحلد
األدىن من اإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية ،ويستثىن من ذلك اجملالت العلمية املدرجة يف قاعدة البياانت

Science

 Citation Index Expandedأو قاعدة البياانت  Social Science Citation Indexشرط أال يزيد عن  %50من احلد
األدىن املطلوب للرتقية.
 .2ال يقبل اإلنتاج العلمي املنشور يف منافذ نشر يرتبط هبا عضو هيئة التدريس ،كأن يكون أحد أعضاء هيئة التحرير أو
اهليئة االستشارية ،ويستثىن من ذلك احلاالت اآلتية:
أ .اجملالت العلمية املدرجة يف قاعدة البياانت  Science Citation Index Expandedأو قاعدة البياانت

Social

 ،Science Citation Indexشرط أال يزيد املنشور فيها أو املقبول للنشر عن  %50من احلد األدىن املطلوب
للرتقية.
ب .اجملالت العلمية احملكمة الصادرة عن جامعة امللك خالد ،على أال يزيد املنشور فيها أو املقبول للنشر عن وحدة
واحدة.

املادة الثانية والثالثون
احلد األدىن لإلنتاج العلمي املطلوب للمتقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبولة للنشر ،اثنتان
منها -على األقل -عمل منفرد ،وجمللس اجلامعة بناء على توصية من اجمللس العلمي االستثناء من هذا الشرط ابلنسبة لبعض
التخصصات على أال يقل املنشور فعالً عن وحدة واحدة.

املادة الثالثة والثالثون
احلد األدىن لإلنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر ،منها ثالث
وحدات – على األقل – عمل منفرد ،وجمللس اجلامعة بناء على توصية من اجمللس العلمي االستثناء من هذا الشرط ابلنسبة
لبعض التخصصات على أال يقل املنشور فعالً عن ثالث وحدات.
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القاعدة التنفيذية للمادتني الثانية والثالثون والثالثة والثالثون
 .1جيوز االستثناء من شرط العمل املنفرد واالستغناء بوحدات مكافئة منشورة يف أحد اجملالت اليت تنطبق عليها املعايري اليت
يقرها اجمللس العلمي.
 .2جيوز االستثناء من شرط العمل املنفرد واالستغناء بوحدات مكافئة شرط أن تكون منشورة أو مقبولة للنشر ابالشرتاك مع
طالب الدراسات العليا الذين يشرف عليهم املتقدم للرتقية سواءً كان اإلنتاج العلمي مستالً من رسائلهم العلمية أو أي

أعمال أخرى.

 .3جيب أال يقل عدد األحباث املنشورة أو املقبولة للنشر اليت يكون املتقدم فيها ابحثاً رئيسياً (الباحث األول) عن وحدتني
يف حال الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك أو ثالث وحدات يف حال الرتقية إىل رتبة أستاذ.
 .4جيب أال يقل املنشور فعالً عن وحدتني يف حال التقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك وثالث وحدات يف حال التقدم
للرتقية إىل رتبة أستاذ .وتعامل األحباث املتاحة على مواقع اجملالت العاملية املدرجة يف قواعد البياانت املعتمدة من اجمللس
العلمي يف صيغتها النهائية معاملة األحباث املنشورة فعالً.
 .5يكون احلد األعلى لإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية مخس وحدات عند التقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك وسبع وحدات
عند التقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ.

املادة الرابعة والثالثون
حيتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان املؤلف منفرداً بتأليفه ،وبنصف وحدة إذا اشرتك يف أتليفه اثنان ،وإذا كان
حبثاً مشرتكاً بني أكثر من اثنني فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقني بربع وحدة ،وإذا كان عمالً
مشرتكاً آخر بني أكثر من اثنني فيحسب لكل واحد منهم بربع وحدة.
القاعدة التنفيذية
يقصد ابألعمال املشرتكة األخرى واليت حتتسب ملؤلفيها بربع وحدة إذ اشرتك يف أتليفها أكثر من اثنني ،مجيع أنواع اإلنتاج
العلمي املقدم للرتقية املشار له يف املادة التاسعة والعشرون من هذه الالئحة ما عدا األحباث املنشورة يف جمالت علمية حمكمة أو
املقدمة للمؤمترات أو املنشورة يف مراكز البحوث اجلامعية املتخصصة.
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املادة اخلامسة والثالثون
جيب أال يكون اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية مستالً من رسائل املاجستري أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم.
ويف حال تثبت اجمللس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك ،فيحرم املتقدم للرتقية من التقدم بطلب آخر للرتقية مدة
عام من اتريخ صدور قرار اجمللس العلمي بذلك.
القاعدة التنفيذية
يصدر اجمللس العلمي دليالً شامالً يتضمن تعريف االستالل وأنواع خمالفات األعراف العلمية والعقوابت املختلفة املرتتبة
على كل خمالفة وآلية تطبيق هذه العقوابت.

املادة السادسة والثالثون
يشرتط يف احملكمني للرتقيات أن يكونوا من األساتذة ،وجيوز إذا كانت الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد
احملكمني من األساتذة املشاركني.

املادة السابعة والثالثون
تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من اتريخ صدور قرار اجمللس العلمي بذلك ،أما ترقيته وظيفياً فتعترب من اتريخ صدور
القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة ميكن الرتقية عليها.
القاعدة التنفيذية
 .1تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وظيفياً ،بعد اكتمال مدة اخلدمة املطلوبة يف الرتبة احلالية وفق املادتني احلادية والعشرون
والثانية والعشرون ،حبسب أقدمية اجتماعات اجمللس العلمي ،حيث تنفذ ترقيات االجتماع األقدم فالذي يليه.
 .2إذا صدر قرار اجمللس العلمي برتقية جمموعة من أعضاء هيئة التدريس علمياً يف اجتماع واحد ،ومل يتوافر العدد الكايف من
الوظائف ،تتم املفاضلة بينهم على أساس جمموع النقاط اليت حصلوا عليها يف كلٍ من اإلنتاج العلمي والتدريس وخدمة
اجلامعة واجملتمع.
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وتساووا يف جمموع النقاط،
 .3إذا صدر قرار اجمللس العلمي برتقية جمموعة من أعضاء هيئة التدريس علمياً يف اجتماع واحد َ
تتم املفاضلة بينهم على أساس اتريخ تشكيل جلنة فحص اإلنتاج العلمي.

 .4يدرج اجمللس العلمي يف هناية كل اجتماع أمساء أعضاء هيئة التدريس الذين متت ترقيتهم مرتبني حبسب جمموع النقاط اليت
حصلوا عليها يف الرتقية ،يلي ذلك ترتيبهم حبسب اتريخ تشكيل جلان فحص اإلنتاج العلمي.
 .5مينح عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه املرقى راتب أول درجة يف رتبة الوظيفة اليت يرقى إليها ،فإن كان راتبه عند الرتقية
يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه ،فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ،على أال تقل الزايدة اليت حيصل عليها
املرقى يف راتبه عن مقدار العالوة احملددة للرتبة اليت كان مثبتاً عليها قبل الرتقية على الرتبة األعلى.
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ضوابط إضافية لرتقية أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين
أوالً :ضوابط عامة
 .1ختضع طلبات الرتقية اليت يتقدم هبا أعضاء هيئة التدريس املتعاقدون لنفس املعايري واإلجراءات املبينة يف الالئحة
املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني وقواعدها التنفيذية مبا يف ذلك فحص اإلنتاج العلمي من قبل
حمكمني خارجيني عدا ما يتم استثناؤه يف هذه الضوابط.
 .2حيق لعضو هيئة التدريس املتعاقد التقدم بطلب الرتقية إذا أمضى يف رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك مدة أربع
سنوات على األقل يف جامعة معرتف هبا ،شرط أال تقل خدمته يف جامعة امللك خالد عن سنة واحدة وقت
تقدمي الطلب.
 .3ال حيق لعضو هيئة التدريس املتعاقد الذي مت تعديل وضعه وظيفيا إىل رتبة أعلى من الرتبة اليت مت التعاقد معه
عليها ،التقدم للرتقية إال بعد مضي أربع سنوات من اتريخ تعيينه على الرتبة اجلديدة ،بغض النظر عن سبب
تعديل الوضع.
 .4جتب اإلشارة إىل انتماء عضو هيئة التدريس

affiliation

إىل جامعة امللك خالد

King Khalid University

يف

مجيع وحدات اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية اليت مت نشرها بعد التحاقه ابجلامعة على أال تقل عن وحدتني يف حال
الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك وثالث وحدات يف حال الرتقية إىل رتبة أستاذ.
 .5جيب أن أتيت اإلشارة إىل جامعة امللك خالد أوالً وأن تكون صرحية ومرتبطة ابسم املتقدم للرتقية ،وال يعتد ابإلشارة
إىل اجلامعة يف عنوان الباحث أو يف جزء آخر من البحث أو الكتاب ،وجتوز اإلشارة إىل اسم جهة أخرى يرتبط
هبا الباحث بعد إشارته إىل انتمائه جلامعة امللك خالد.
 .6جيب أن تكون مجيع الوحدات البحثية املقدمة للرتقية منشورة وليست مقبولة للنشر.
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